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FOLAJET QD-WO 
 
Bia a  folia poliestrowa, nieprzezroczysta, do szerokoformatowych 
drukarek ink-jet drukuj cych atramentami barwnikowymi (dye) 
 
Bia a, nieprzezroczysta (opak), powlekana folia przeznaczona do 
drukowania z wysok  rozdzielczo ci  fotoreprodukcji, paneli 
pod wietlanych i plakatów reklamowych. Folia jest stabilna wymiarowo, 
jest p aska i nie deformuje si  pod wp ywem druku z u yciem du ej ilo ci 
atramentów. Wydruki s  kontrastowe i zachowuj  wysoki stopie  bieli, 
szybko wysychaj  i nadaj  si  do dalszej obróbki r cznej. Poniewa  
schn  szybko -  nadaj  si  do laminowania foliami ochronnymi. 
   
Charakterystyka 
 

 Jest odpowiednia do ploterów atramentowych z g owicami termicznymi 
lub piezo.  

 Jest przystosowana do drukowania wodnymi atramentami  barwnikowymi 
 Szybko wysycha, zachowuje p asko  
 Gwarantuje otrzymanie wydruków w wysokiej rozdzielczo ci. 
 Jest odporna na rozdarcia [ca. 300 kg/cm]. 
 Jej sztywno  zwi ksza mo liwo  wszechstronnego zastosowania  

i zwi ksza odporno  na urazy zewn trzne 
 Nadrukowane atramenty nie rozlewaj  si . 

 
Wyko czenie powierzchni 
 

 B yszcz ca, bia a opak 
 
 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie druku  Do drukowania atramentami   
     barwnikowymi  
Strona do nadruku   Bia a, nieprzezroczysta, lekki po ysk 
Strona przeciwna do nadruku yszcz ca 
Folia bazowa    Poliester 
Grubo  folii   0,115 mm 
Wymiary rolek    Zestawienie na ko cu tekstu 
Maksymalna rozci gliwo  120% 
Temperatura mi knienia Powy ej 2500C 
Opakowania Jedno opakowanie = 1 rolka 
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Kompatybilno  
 

 Folia jest odpowiednia do wi kszo ci wielkoformatowych drukarek 
atramentowych drukuj cych atramentami barwnikowymi (dye).  

 Nie nadaje si  do drukowania atramentami na bazie olejów lub 
rozpuszczalników. 

 
Drukowanie 
 

 Warunki w pomieszczeniach roboczych: temperatura 15-300C, 
wilgotno  wzgl dna 30-70%. 

 Zaleca si  24-godzinne dopasowywanie folii do warunków panuj cych 
w pomieszczeniach, w których przebiega  b dzie druk na niej. 

 Nale y unika  pozostawiania odcisków palców na powierzchni folii. 
 W przypadku ekspozycji na zewn trz pomieszcze  niezb dne jest 

laminowanie (na ciep o lub na zimno) foliami ochronnymi UV. 
 
Sk adowanie 
 

 Otworzone opakowania przechowuje si  w temperaturze 15-250C 
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%. 
 W zamkni tych opakowaniach nie nale y przechowywa  folii d ej, ni  

przez 1 rok. Po tym terminie mo e wyst pi  pogorszenie jako ci 
wydruków. 

 
Opakowania 
 

 Rolki 
 

Art.-Nr Grubo  w mm  Szeroko  mm ugo  m 
20805.115.36100 0,115 610 30 
20805.115.39200 0,115 914 30 
20805.115.30700 0,115 1067 30 
20805.115.32200 0,115 1270 30 
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